
ГУ ДПС У РІВНЕНЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 

25.06.2021 р. № 2525/ІПК/17-00-07-06-10 

Головне управління ДПС у Рівненській області розглянувши звернення 

Представництва визначення операцій контрольованими та визначення 

предмету контрольованої операції, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс), у межах повноважень повідомляє. 

Як зазначено у зверненні, Представництво виконує роботи на території 

України згідно контракту, укладеного між нерезидентом, інтереси якого 

представляє Представництво, та резидентом України. В 2020 році на рахунок 

Представництва надійшли кошти від нерезидента для виконання робіт по 

контракту в сумі, що перевищує 10 млн. гривень. 

Представництво просить надати роз’яснення з наступних питань:  

1. Чи враховується сума коштів, отримана Представництвом від 

нерезидента для виконання робіт по контракту з резидентом України в 

2020 році? 

Відповідно до вимог абз. ґ) пп.39.2.1.1 ст.39 ПКУ контрольованими 

операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на 

об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а 

саме: господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські 

розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним 

представництвом в Україні. 

Відповідно до підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 

Податкового кодексу України господарські операції, передбачені підпунктами 

39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним 

представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються 

контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови: 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за 

правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за 

вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік; 

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним 

контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 

10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний 

податковий (звітний) рік. 

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним 

представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких 



господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, 

перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за 

відповідний податковий (звітний) рік. 

Підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу визначено, 

що господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі 

види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених 

або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком 

на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно: 

а) операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо; 

б) операції з придбання (продажу) послуг; 

в) операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за 

використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими 

іншими об'єктами інтелектуальної власності; 

г) фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, 

комісії за гарантію тощо; 

ґ) операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших 

інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних 

активів; 

д) операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що 

здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в 

Україні. 

Враховуючи вищевикладене, оскільки кошти, отримані від нерезидента та 

призначені для перерахування на користь резидентів за надані послуги 

(виконані роботи) для нерезидента, є господарськими операціями для цілей 

трансфертного ціноутворення, то вони відповідно до підпункту 39.2.1.7 

підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу в повному обсязі враховуються 

при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій для цілей 

застосування трансфертного ціноутворення. 

Зазначені операції мають бути відображені у звіті про контрольовані операції 

за відповідний звітний рік. 

Враховуючи вищевикладене, сума коштів в розмірі, що перевищує 10 

мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний 

податковий (звітний) рік, отримана представництвом від нерезидента для 

виконання робіт по контракту з резидентом України в 2020 році, враховується 

при визначенні вартісного критерію контрольованої операції для цілей 

трансфертного ціноутворення. 



Слід зазначити, що кожен конкретний випадок стосовно кваліфікації та 

порядку оподаткування платежів, здійснених представництвом на користь 

нерезидента - материнської компанії, має розглядатися з урахуванням 

договірних умов, обставин здійснення відповідних господарських операцій та 

всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались. 

Інформації, яка зазначена у Вашому зверненні, недостатньо для надання більш 

конкретної відповіді щодо визнання/невизнання операцій з перерахування 

коштів між представництвом та материнською компанією контрольованими.  

2. Що є об’єктом дослідження під час визначення зіставності 

контрольованих операцій на їх відповідність принципу «витягнутої 

руки»? 

Надати консультацію стосовно об’єкта дослідження під час визначення 

зіставності контрольованих операцій на їх відповідність принципу «витягнутої 

руки» в даному випадку неможливо, оскільки запит не містить інформації про 

предмет договору. 

Додатково повідомляємо, що п. 528 підрозд. 10 розд. XX Перехідні положення 

Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), 

в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 

України на всій території України з метою запобігання поширенню на 

території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг 

строків, встановлених, зокрема ст.ст. 52 і 53 Кодексу щодо надання 

контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в 

письмовій формі.  

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 

податків, якому надано таку консультацію. 
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